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Volby 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR se uskuteční v pátek 8. října od 14.oo do 

22.oo hodin a v sobotu 9. října od 8.oo do 

14.oo hodin. Každý volič (občan starší 18ti 

let) musí předložit platný osobní průkaz 

(občanský průkaz nebo pas), potom mu 

bude vydána úřední obálka a umožněno 

hlasování, náhradní volební lístky, za 

ztracené nebo zapomenuté, budou vydány 

ve volební místnosti.  

Volební lístky budou dodány do vašich 

poštovních schránek nejpozději 3 dny před 

volbami. Výsledky voleb budou zveřejněny 

po uzavření a sečtení všech hlasů. 

 

INFORMACE Z ÚŘADU 

Stavební akce 

Mateřská škola 

V červenci tohoto roku byla úspěšně 

zkoulaudována přestavba přízemí, bývalého 

úřadu městyse Zápy, na prostory pro novou 

třídu mateřské školy v Zápech. 

Rekonstrukce mateřské školy byla 

podpořena 80ti% dotací z Ministerstva 

školství. Kapacita mateřské školy v Zápech 

se navýšila o 20 dětí. 

„Fialův rybník“  

V rámci projektu udržení vody v krajině byl 

vybudován v městysu Zápy nový rybník 

v lokalitě Ostrov u Brandýsa nad Labem. 

Historicky v části nově vzniklého rybníka 

byl Fialův rybník. 

Na tento projekt byla obdržena dotace 

z ministerstva zemědělství. Více na 

https://www.zapy.cz/cz/projekty/fialuv-

rybnik.html 

 

 

Kulturní akce 

Rozloučení s prázdninami 

V sobotu 4. září se koná akce pod záštitou 

městyse Zápy v Charvátově statku od 15 

hodin. Můžete se těšit na country - folkovou 

kapelu „Na Pohodu“, která zahraje 

k poslechu i tanci. Grilované maso, 

klobásky, nápoje, zmrzlina, špekáčky, 

atrakce pro děti.  

 

Benefiční koncert  

Městys Zápy a ŘKF Brandýs nad Labem 

zvou na benefiční koncert Chlapeckého 

sboru BONIFANTES 16. října od 17 

hodin v kostele svatého Jakuba Staršího v 

Zápech. Výtěžek z koncertu bude věnován 

na nutnou opravu střechy kostela. 

https://www.zapy.cz/cz/projekty/fialuv-rybnik.html?fbclid=IwAR2bVkXeKg3n2OZYoRGxvsEUJSIFRaPE_CDpvCQlioLypRlzTNLE-QV1wXY
https://www.zapy.cz/cz/projekty/fialuv-rybnik.html?fbclid=IwAR2bVkXeKg3n2OZYoRGxvsEUJSIFRaPE_CDpvCQlioLypRlzTNLE-QV1wXY


Výlov rybníka Mřenka 
V sobotu 14.srpna se uskuteční výlov 

rybníka v Ostrově u Brandýs nad Labem – 

„Mřenka“. Rybník bude následně 

odbahněn. Ryby budou převezeny do nově 

vybudovaného rybníka. Po vyčištění budou 

ryby vráceny zpět na Mřenku. 

 

Rybářská brigáda 

Druhá brigáda rybářského spolku Zápy se 

bude konat v sobotu dne 18.9.2021. Sraz je 

v 8:00 hodin na hrázi rybníka v Teletníku. 

Vlastní nářadí vítáno (hrábě, lopata). 

 
Vítání občánků 
 

V sobotu dne 2. října 2021 proběhne od 

15:00 hodin vítání nových občánků 

městyse Zápy narozených v roce 2020.  

Fotbal 
 

Rozpis utkání SK Zápy - podzim 2021 

 

15.8. 17:00 SK Zápy - FK Zbuzany 

22.8. 17:00 SK Zápy - FK Pardubice B 

28.8. 10:30 FK Přepeře - SK Zápy 

5.9. 17:00 SK Zápy - FC Hradec Králové 

12.9. 10:15 FK Chlumec n/C - SK Zápy 

19.9. 15:30 SK Zápy - TJ Jiskra Ústí n/O 

25.9. 15:30 TJ Slovan Velvary - SK Zápy 

28.9. 15:30 SK Sokol Brozany - SK Zápy 

3.10. 15:00 SK Zápy -FC Slovan Liberec B 

10.10. 10:15 Bohemians Praha 1905 B-SK 

Zápy 

Místem konání je Sýpka Charvátova statku, 

Zápy č.p. 7. 

 

Nové jízdní řády 

Na webových stránkách www.zapy.cz 

naleznete nové jízdní řády platné od 

30.8.2021. Jízdní řády je možné také 

obdržet na úřadu městyse Zápy nebo 

k dispozici v informační kanceláři ČSAD 

Střední Čechy, a. s. na autobusovém 

stanovišti ve Staré Boleslavi. 

 

 

 

 

 

17.10. 14:30 SK Zápy - FK Jablonec B 

24.10. 10:15 FK Mladá Boleslav B - SK 

Zápy 

31.10.14:30 SK Zápy - FK Teplice B 

 

 

Informační tiskovinu vydal úřad městyse 

Zápy 

http://www.zapy.cz/

